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A késői jelentkezések befogadása az utolsó pillanatig változásokat követelt a pályákban az 
összevonások miatt.  
A délelőtti futam SI problémákkal folyt le, mert néhány "dugóka" típust nem érzékeltek megfelelően a 
dobozok. Az eredményeket (részidőkkel együtt) végül sikerült megállapítani. 
 
A délutáni futamon fatális hiba történt, ami eleinte nem is tűnt fel senkinek.  
Az alaptérkép OCAD-ba való beillesztésénél 1:15000-es méretarányú térképet használtam. Emiatt a 
távok kiszámolásánál az adatok jóval kevesebbet mutattak a valósnál. Az alaptérképen szereplő 
méretarány 1:10000-volt, az előző használatnál nyomtatásnál nagyítottuk 1:10000-re. Ugyan a két 
pályakitűző átnézte egymás anyagát, ill. az ellenőrző bíró is látta a pályákat, ezt a hibát nem tudtuk 
kiszűrni. A pályák tekervényes volta miatt a versenyzőknek sem tűnt fel a hiba (eleinte). 
A pályahosszokat rövidített normál távra próbáltam alakítani, de így a 18-as, 21-es, és a szenior 
pályák túl hosszúak lettek. Különösen sajnálom az F55 kategória résztvevőit, akik lekérték magukat 
F35-be, ahol 7,9 km-es pályát kaptak. 
 
Megkövetem azokat a versenyzőket, akik hibám miatt nagyobb erőfeszítésre kényszerültek, mint 
szerettek volna, az amúgy is megterhelő kétfutamos verseny során. 
 
Terep, engedélyek 
A versenyre kiválasztott területek tökéletesen alkalmasak voltak a lebonyolításra – a 2014-es Eger 
Nagydíjon ugyan ilyen versenyszámok kerültek megrendezésre, ugyan ezeken a térképeken. 
A versenyre az engedélyeket időben megkértük és meg is kaptuk az illetékes hatóságoktól. 
Térkép 
A térképek a 2014-es Eger Nagydíjra készültek, azóta a terepen érdemi változás nem volt, a 
bozótosabb részek nem zöldültek még ki, ezzel a futhatóság is jobb volt. A nyomtatás pretex papírra 
készült, pótszimbolt nem adtunk. 
Tájékoztatás 
A kiírás időben megjelent, de az értesítő/rajtlisták/pályaadatok csak a verseny előtti napon lettek 
véglegesítve – a versenyt megelőző napon is érkeztek folyamatosan a nevezések. 
Verseny lebonyolítása 
Az elmúlt években szokásos rendezői gárda jól végezte a dolgát, de a klub fiataljai közül is többeket 
bevontunk a munkába (felvezetés, bontás). Az időjárásra nem lehetett panasz, az évszakhoz képest 
enyhébb idő volt egész nap. A verseny előtti napon jelezte indulási szándékát egy Krakkói csapat, 
így nemzetközivé vált a verseny. A részvevők létszáma így 125 fő, és még kb. 35-40 fő kísérő és 
rendező volt a versenyen. Az ESP-s versenyzőket - a Parádi csapatunkból - pár szülő bográcsban 
készült paprikás krumplival látta vendégül. 
Eredményhirdetés 
Eredményközlés papír alapon mindkét futamon volt, 2-2 alkalommal került kinyomtatásra (futam 
közepe felé és a végén) a már megszokott Wifi megoldást preferáljuk. Óvás nem volt. Az 
eredményhirdetés az utolsó beérkezőt követően elkezdődött, minden versenyző megvárta azt. A 
helyezettek oklevelet és Húsvét lévén a Lara World Trade Kft (Varga István SDS) jóvoltából 
csokinyulat-csokitojást kaphattak. 
Egyéb 
Szállásra, szállításra nem volt szükség, parkolni a cél közvetlen közelében lehetett. Rendkívüli 
esemény szerencsére nem történt, néhány versenyző a délutáni pályahosszokra tett észrevételt, de 
senki sem panaszkodott emiatt, tudomásul vették az 1,5-ös táv szorzót. 
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